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1. Inleiding
In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit
beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het bestuur. Het
beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. Aan dit beleidsplan zijn de statuten dossiernr:
51767/EV/lw van 14 april 2017 gekoppeld.
Het werkgebied van onze stichting omvat hoofdzakelijk Nederland en België en heeft zich tot doel gesteld
honden van het ras Berner Sennen die om welke reden hulp nodig hebben te helpen.
Daar waar wij vroeger (zie beleidsplan 2017) als beleid hadden om eigenaren alleen financieel te
ondersteunen, hebben wij als stichting besloten om een andere koers te varen. Dit omdat wij een zeer
brede doelgroep willen bereiken en wij door de jaren lange ervaring gezien hebben dat als je vanuit de
hulpvraag die de hond nodig heeft redeneert, veel meer passende hulp kunt aanbieden. Afgelopen jaar
hebben wij met succes aangetoond, dat wij met deze nieuwe insteek de totale doelgroep van Berner
Sennen eigenaars kunnen bedienen en dat wij honden met zeer uiteenlopende hulpaanvragen op een
adequate hebben manier hebben geholpen. Dit alles te bevordering van de instandhouding van het ras
Berner Sennen. Wij daarom ook besloten om vanaf 2018 om onderstaande als nieuwe beleid te voeren

2. Strategie
a. Statutaire doelstelling
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2, lid 3 van de statuten en beoogt hiermee het
algemene belang te dienen. Onderstaande doelstelling moet dan ook in de breedste zin van het woord
worden gelezen omdat er naast de doelstelling ook experts aan het woord zullen komen om vanuit hun
professie eigenaren en ander geïnteresseerde te ondersteunen en voorlichten.
Stichting BernerCare kan door iedereen worden ingeschakeld als het gaat om bevordering van
gezondheid en instandhouding van honden die vallen onder het ras Berner Sennen.
Gezondheid moet in de breedste zin des woord worden opgevat. Dit kan zijn dat de hond een operatie
nodig heeft, herplaatst moet worden omdat de huidige situatie niet houdbaar is, een vraag over een
(medisch) verschijnsel heeft, van gedragsproblemen tot aan medisch advies toe. Dit alles moet er toe
bijdragen dat het kwetsbare Berner Sennen ras gezonder wordt en in stand wordt gehouden.
De stichting tracht dit doel te bereiken door ondersteuning te bieden via:
- Ter beschikking stellen van hulpmiddelen zoals loopplanken, rolstoelen, hondenrennen etc.
- Bemiddeling tussen instanties bv:
o realiseren van korting op behandelkosten,
o advies over ontstane situaties,
o afbetalingsregelingen externe instanties.
- Voorlichting tbv preventie, second opinion.
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-

Organiseren van wandelingen en activiteiten door het hele land, om hondeneigenaren met elkaar
in contact te brengen. Vaak ook begeleiding van een gedagstherapeut.
Bemiddeling van honden die herplaatst moeten worden. Dit doen wij in samenwerking met de
NBSV (nederlandse berner sennen vereniging) en VBSH (vereniging berner sennenhond).
Informatievoorziening over opvoeding, aandoeningen en vachtverzorging
Ondersteunen dmv het bieden van een platform voor een levendige community waarbij tips,
ondersteuning etc kan worden aangeboden.
Troost / steun bieden bij sterftegevallen (oa via inmemorialsite).

Belangrijk om te vermelden is dat Stichting BernerCare oa. hulp biedt aan (aankomende)
eigenaren, (aankomende) fokkers, algemene herplaatsgroepen en de twee Nederlandse Berner
Sennen verenigingen en iedereen die interesse heeft in het Berner Sennen ras.
En anderzijds zullen de middelen worden geworven door:
Donaties via social media,
acties zoals bv:
o Verkoop en lotingen van gedoneerde spullen/artikelen/donaties.
Sponsering,
contracten met externe partijen zoals bv
o dierenartsen.
reclame website,
evenementen zoals bv
o Meet & Greets,
o Sponsorwandelingen.
verkoop van zelfgemaakte artikelen.
Subsidies.
Alle bovenstaande voorbeelden/lijsten zijn niet onuitputtelijke en kunnen indien gewenst altijd worden
aangepast cq worden aangevuld.
De focus van de stichting zal in eerste instantie zich richten op het hondenras Berner Sennen, echter er is
niet uitgesloten dat dit in de toekomst kan worden uitgebreid in ras en soort als ook in de
tegemoetkomende regelingen.

b. Afwezigheid winstoogmerk
De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit Artikel 2, lid 3 van de statuten en uit de feitelijke
werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit de
stichting niet standaard contributie binnenhaalt, maar doelgericht activiteiten organiseert om met de
behaalde opbrengsten haar doelstellingen te kunnen realiseren.

c. Bestemming liquidatiesaldo
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Zoals blijkt uit Artikel 10, lid 3 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed
t.b.v. een ANBI met een soortgelijke doestelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen
nut beoogt en die soortgelijke doelstelling heeft.

3. Beleid
a. Te verrichten werkzaamheden van de stichting
De stichting verricht de volgende werkzaamheden:

De opsomming van de werkzaamheden staan opgesomd bij Statutaire doelstelling
a. Werving en beheer van gelden
De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende
wervingsactiviteiten. De volgende activiteiten worden hieronder verstaan:
-

-

Donaties via social media,
acties zoals bv:
o Verkoop en lotingen van gedoneerde spullen/artikelen/donaties.
Sponsering,
contracten met externe partijen zoals bv
o dierenartsen.
reclame website,
evenementen zoals bv
o Meet & Greets,
o Sponsorwandelingen.
o Kennismakingsdagen.
verkoop van zelfgemaakte artikelen.
Subsidies.

Het beheer van de verkregen inkomsten vind plaats zoals vermeld in Artikel 3 van de statuten. Kort
samengevat is het bestuur beslissingsbevoegd over de uitgave en zal de penningmeester met
ondersteuning van een externe deskundige zorgdragen voor een correcte afhandeling en inzage in het
in- en uitgave beleid.
Zoals ook van een ANBI stichting wordt geëist zal de relevante informatie ook gepresenteerd worden op
de website www.bernercare.nl .
De stichting streeft ernaar om de beheerkosten niet meer te laten bedragen dan 10% van de inkomsten.
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b. Vermogen van de stichting
De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. Dit blijkt ook hoe de
werving van inkomsten tot stand komt.

c. Bestedingsbeleid
De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstellingen aan de komende aanvragen. In
het afgelopen jaar zijn er in totaal meer dan 14 honden geholpen met klachten variërend van LPC
operatie, brandwonden, levershunt, kruisband replicatie tot aan crematiekosten.
Gezien de zeer brede aard van de aanvragen is het nu onmogelijk om toekomstige projecten definitief
vast te stellen. Echter zullen klachten zoals bovenstaand vermeld zeker weer behandeld moeten
worden.
De kosten van hulpaanvragen kunnen daarom ook variëren van reiskosten, operaties, doktersconsulten,
bemiddelingskosten, voeding t/m crematiekosten.
d. Beschikking over het vermogen van de stichting
Op grond van Artikel 7 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het
bestuur) en haar feitelijke werkzaamheden heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende
zeggenschap binnen de stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen
van de stichting als ware het eigen vermogen.

4. Overige
a. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 4, lid 6. van de statuten voor de door
hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor
gemaakte onkosten, mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Vrijwilligers ontvangen geen beloning behalve een vergoeding voor de onkosten, mits deze op voorhand
zijn goedgekeurd door het bestuur van de stichting en mist deze niet bovenmatig zijn.
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b. Beschrijving administratieve organisatie
Het vermogen van de stichting zal op een aparte bankrekening worden beheerd. De administratie van
de stichting wordt gevoerd de secretaris. De jaarrekening zal de penningmeester samen met een
externe deskundige opstellen. Deze zal gepubliceerd worden binnen twee maanden na de jaarafsluiting
op de website van de stichting.
Betreffende de financiële administratie zal in het jaarverslag o.a. over de volgende punten worden
gecommuniceerd:
- Aan de bestuursleden toekomende onkostenvergoeding en andere beloningen;
- Kosten van beheer van de stichting;
- Andere uitgaven van de stichting;
- De aard en omvang van inkomsten en het vermogen van de stichting.

c. Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.bernercare.nl .
Hierin zullen o.a. de volgende onderwerpen worden gepubliceerd:
- Gegevens stichting
- Doelstelling
- Bestuurssamenstelling
- Beleidsplan
- Jaarverslag
- Notulen
- Huishoudelijk reglement
- Sponsoren
- Acties

5. Tot slot
Naast de statuten heeft de stichting ook en huishoudelijk reglement waarin duidelijk wordt uitgelegd
wat de functies zijn van het bestuur, werving en uitgave van gelden.
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